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0602 جانفي 91الشلف في:                                                                        0602/   60  رقم:  

 

 برنامج االمتحانات التعويضية

 باجتياز االمتحانات التعويضية+ قائمة الطلبة المعنيين  االمتحانات التعويضية  برنامج الموضوع: ف/ي 

املحدد لكيفيات التسجيل للتكوينات لنيل شهادات الليسانس واملاستر ومهندس دولة ومهندس  9199أوت  10املؤرخ في   999قرار رقم  - المرجع:

 73السيما املادة   معماري، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها.

 الليسانس املحدد للقواعد املشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي  9100نوفمبر  17املؤرخ في  300 رقمقرار  -

 71،99واملاستر . السيما املادة 

 

 السنة األولى حقوق

األستاذ المكلف             المجموعة المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

 مدخل للقانون

 

  د.شبيرة سفيان (1مج)

 

األحد 

00/69/0602 

0326 – 96366  

E 20 

 

 

 د.خوتة بخته (2مج)

 د.ميمون خيرة (3مج)

 99326 – 96366 أ.حسان دواجي (3مج) منهجية

 ق.دستوري

 

 أ.زيان الهواري (1مج)
90366 – 92326 

 د.خالدي المهدي (2مج)

 مرادد. بقالم  (3مج)

اإلثنين  د.سرباح خالد (3مج) داريق.إ

02/69/0602 
0326 – 96366 E 20 

 
 99326 – 96366 أ.قروق عبد الكريم (3مج) المجتمع الدولي

  د.قردان لخضر (1مج) تاريخ النظم

 الثالثاء

02/69/0602 

0326 – 96366  

E 20 

 
 

 د.بوطبل خديجة (2مج)

 د.شايب فتيحة (3مج)

 99326 – 96366 أ.شكالل (1مج) مصطلحات

 د.شنتير عمر (2مج)

 د.الحاج هني يمينة (3مج)
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 السنة الثانية حقوق

 المقياس

عة
مو

ج
لم

ا
 

األستاذ المكلف            
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

األحد  د.يخلف نسيم (1مج) قانون األسرة

00/69/0602 

0326 – 96366  

E 22 
 

 أ.يوسف فلوح أحمد (2مج)

القانون الدولي 
 العام

 99326 – 96366 د.بشارة أحمد موسى (1مج)

 د.هناوي ليلى (2مج)

 القانون المدني

 

  د.بخيت عيسى (1مج)

اإلثنين 

02/69/0602 

0326 – 96366  

E 22 

 
 

 د.خليفة كرفة (2مج)

منهجية البحث 
 العلمي

 

 99326 – 96366 د.بن تالي الشارف (1مج)

 أ.بشيخ فطيمة الزهرة (2مج)

القانون 
 التجاري

 

  د.قلوش الطيب (1مج)

 الثالثاء

02/69/0602 

0326 – 96366  

E 22 
 

 أ.شعران (2مج)

النظرية العامة 
للعقوبة 
 والجريمة

 99326 – 96366 د.الصامت آمنة (1مج)

 د.قوادري الصامت ج (2مج)

 مصطلحات
 قانونية

 أ.بن عجمية الميلود (1مج)
90366 – 92326 

 د.لعشاشي محمد (2مج)
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 السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام
 

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

األحد  د.قايش الميلود الوظيفة العامة

00/69/0602 

0326 – 96366  

 

E 21 
 

قرارات وعقود 
 ادارية

 

 99326 – 96366 د. قرناش جمال

ق.دولي وعالقات 
 دولية

  حمزة د. عبابسة

اإلثنين 

02/69/0602 

0326 – 96366  

 

 

E 21 
 

ق.البيئة والتنمية 
 المستدامة

 99326 – 96366 د.فرج الحسين

 أ.د سي علي أحمد قانون دولي انساني

 
90366 – 92326 

  أ.دواعر عفاف المالية العامة

 الثالثاء

02/69/0602 

0326 – 96366  

 

 

E 21 
 

مقارنة األنظمة 
 القانونية

 أ. الواحد رشيد

 

96366 – 99326 

 د.هناوي ليلى اللغة األجنبية

 
90366 – 92326 
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 السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص
 

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

األحد  أ.جباري العقود الخاصة

00/69/0602 

0326 – 96366  

E 21 
 

 99326 – 96366 د.زناندة عبد الرحمان ق. دولي خاص

  د. مخالدي عبد القادر الشركات التجارية

اإلثنين 

02/69/0602 

0326 – 96366  

 

E 21 
 

أوراق طرق 
 االثبات

 99326 – 96366 د.سكيل رقية

ق.األسرة 
 والمواريث

 د.بلبشير يعقوب

 
90366 – 92326 

والقانون الجزائي 
 وجرائم الفساد

  د. زقاوي حميد

 الثالثاء

02/69/0602 

0326 – 96366  

 

E 21 
 

مقارنة األنظمة 
 القانونية

 99326 – 96366 براهمي سفيانأ 

 د. حفص مختار اللغة األجنبية

 
90366 – 92326 
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 األول ماستر حقوق

 دولة ومؤسساتتخصص 

 

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

المرفق العام 
 والمؤسسات العمومية

 

األحد  د. خالدي المهدي

00/69/0602 

0326 – 96366  

D 30  قانون التعمير والتهيئة
 العمرانية

 99326 – 96366 د. عايلي رضوان

قانون الميزانية العامة 
 للدولة

 

  د. يوسف الجياللي

اإلثنين 

02/69/0602 

0326 – 96366  

D 30 

 99326 – 96366 د. بن ويراد أسماء منهجية البحث العلمي

  أ. بقواسة محمد اللغة األجنبية

 الثالثاء

02/69/0602 

0326 – 96366  

D 30  التحكيم في
 المنازعات االدارية

 99326 – 96366 سرباح خالدد. 
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 ماستر حقوق األول

 المستدامةتخصص البيئة والتنمية 
 

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

 األحد زروق العربي تحرير إداري

 00/69/0602 

0326 – 96366 D 30 
 99326 – 96366 د.ميمون خيرة ق.بيئي

 

                                                                                                                                                      

 ماستر حقوق األول

 تخصص دولي عام

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

 األحد  د.بقالم مراد المنهجية

00/69/0602 

0326 – 96366 D 30 
 99326 – 96366 أ.يوسف فلوح أحمد التحرير االداري

 اإلثنين د.العربي هاجر المسؤولية الدولية

 02/69/0602 

0326 – 96366 D 30 
مبادئ القانون 

 الدولي العام
 99326 – 96366 د.شايب فتيحة
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 ماستر حقوق األول

 تخصص قانون خاص
 

 األستاذ المكلف المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

  أ. سوالمية أمال أجنبية لغة

 األحد

 00/69/0602 

0326 – 96366  

D 30 

 99326 – 96366 د.معمر قوادري محمد تحرير إداري

                                                            

 

 ماستر حقوق األول

 األسرةتخصص قانون 

 األستاذ المكلف المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

 اإلثنين أ.د. عماري براهيم قانون األسرة

 02/69/0602 

0326 – 96366 D 30 

 

 

 
 رئاسة القسم                                                                            

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

People’s Democratic Republic of Algeria 

Ministry of Higher Education And Scientific 

Research 

Hassiba Ben Bouali University – Chlef- 

Faculty of laws and political sciences 

Department headship 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 التعليم العالــــي و البحث العلــــــمي وزارة

 الشلف-جامـعة حسيــبة بن بوعلي 
 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 رئاسة القسم
 

 

 تخصص دولة ومؤسسات: الثاني ماستر حقوق

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

  د. يوسف الجياللي الرقابة المالية

 األحد

 00/69/0602 

0326 – 96366  

D 33 
 99326 – 96366 د. بقالم مراد منازعات دستورية

 د. بوجميل عادل نظم الحريات
90366 – 92326 

الرقابة البرلمانية 
على أعمال 

 الحكومة

 اإلثنين د. عمامرة حسان

 02/69/0602 

0326 – 96366  

D 33 
تقنيات اعداد 

 البحوث والمذكرات
أ. بشيخ فطيمة 

 الزهراء
96366 – 99326 

 الثالثاء أ. بقواسة محمد لغة أجنبية

02/69/0602 

0326 – 96366  

D 33 
المشروع المهني 

 والشخصي
 99326 – 96366 د. بتفات نورالدين

ق. االستثمار 
 الجزائري

 أ. فالق عبد القادر
90366 – 92326 

 تخصص دولي عام:  الثاني ماستر حقوق

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

 األحد د.بن كرويدم غنية القانون الدولي للبيئة

 00/69/0602 

0326 – 96366 D 33 
 99326 – 96366 د. خوتة بختة القانون الدولي للحدود

أ. الكتروسي  أجنبية لغة
 نرجس

 اإلثنين

 02/69/0602 

0326 – 96366 D 33 

د. بن تالي  القانون الدولي االقتصادي
 الشارف

96366 – 99326 

د. آيت يحيى  ق. الدولي للعقود
 سكورة

 الثالثاء

02/69/0602 

0326 – 96366 D 33 
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 الثاني ماستر حقوق

 تخصص قانون خاص
 

األستاذ المكلف             المقياس
 بالمحاضرة

 القاعة الساعة اليوم

مسؤولية مسير الشركات 
 التجارية

 

  د. يخلف نسيم

 األحد

 00/69/0602 

0326 – 96366  

D 33  االجتهاد القضائي في المواد
 المدنية والتجارية

 

 99326 – 96366 الواحد رشيد . أ

االجتهاد القضائي في 
 األحوال الشخصية

 طرايش عبد الغنيد. 
90366 – 92326 

تقنيات اعداد البحوث 
 والمذكرات

 

 اإلثنين د. نابد بلقاسم

 02/69/0602 

0326 – 96366 D 33 

نظرية التعسف في استعمال 
 الحق

 99326 – 96366 د. قلواز فاطمة

تنازع القوانين في األحول 
 الشخصية

  د. زناندة عبد الرحمان

 الثالثاء

02/69/0602 

0326 – 96366  

D 33 99326 – 96366 د. بن تفات نورالدين المشروع المهني 

 أ. سوالمية أمال أجنبية لغة
90366 – 92326 
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 الطلبة المعنيين باجتياز االمتحانات التعويضيةقائمة 

 الطوراألول

 السنة األولى حقوق
 

 السنة الثانية حقوق
 

 حقوق الثالثةالسنة 
 

 1المجموعة 
 ايداكرة هبة هللا نجالء .9
 قريبعي ايناس .0
 عيساوي فاطمة الزهراء .2
 عريوي منى .2

 0المجموعة 

 قريش هشام .9
 حمادي محمد .0
 قطاط آية .2
 لعروسي رشيد .2
 دربزة محمد أمين .5
 جليل محمد أمين .0
 دحمان صبايحية مريم .7

 2المجموعة 

 زدك حليمة  .9
 درقاوي وسام .0
 سايب آية .2
 هني نورالدين .2
 بسعدي هناء .5

 
 

 9المجموعة 

 بورحلة الهام .9
 تازي أمال .0
 بوراس خولة .2
 بن غريب سميحة .2
 حرطاني نصر الدين .5
 خالفي يوسف .0
 هواري بوخبزة .7
 شريفي لميس .0

 0المجموعة 

 طويل الهام .9
 رزاق بدمسادع .0
 خدية صبرينة .2
 قريبي عبد النور .2
 لزعر الياس .5
 قيصر سكينة .0
 راوية فوضيل .7
 كرفي قطيب خولة .0
 كرغر الياس .1

 مخلوفي حيزية .96
 هني فارس .99
 صبار أسماء .90
 كريمةمروان  .92
 أوعمر سارة .92
 

 تخصص قانون عام
 زموري سليمة .9
 بغداوي إبراهيم .0
 عبدي فيصل .2
 مقدم آماني خديجة .2
 بونوة رضا .5
 امبويكلي وئ .0
 سالم عطية محمد .7
 شلفي حمزة .0
 ار محمدسكا .1

 طويل نوال .96
 شلفي حمزة .99
 نحال مالك .90
 بويعقوب حفيظة .92
 واشمي مروى .92

 تخصص قانون خاص
 عجام أمال .9
 لعراجي شمس الهدى .0
 عيشوبة خليدة .2
 علي حيمود حكيم .2
 يوسف عشيرة رضوان .5
 عبورة رشا .0
 بن علي هيام .7
 عبد المرايم اكرام .0
 زيتوني سارة .1
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 قائمة الطلبة المعنيين باجتياز االمتحانات التعويضية

 الطور الثاني

    األول ماستر حقوق

دولة تخصص  
 ومؤسسات

تخصص بيئة 
 وتنمية مستدامة

 ق.دولي عام ق.األسرة ق.خاص

 ملهب فتيحة .9
محي الدين بن زيان  .0

 يمينة
 كوتال جهيدة .2
 بردي عبد النور .2
 أمالل عابد .5

بن غالية فاطمة  .9
 الزهراء

 بلميلود سهام.9

بن علي رقيق  .0
 رشيدة

 حسان خيرة .2
جياللي السايح  .2

 أمينة

قويدر  .9
الواحد 

 ليديا

 عمامرة سعيد.9

 قيبوعة نوال .0
 بغود مصطفى  .2

 

 

   ماستر حقوق الثاني 

 تخصص دولة ومؤسسات
 

 تخصص قانون خاص دولي عامتخصص 

 طاري جياللي  .9
 بكة عبد الكريم .0
 زرقي بن عودة .2
 مالك عبد المالك .2
 بويلف كريمة .5
 عباس شهرة مصطفى .0
 عباد محمد .7
 سالم عطية محمد .0
 بن أحمد شمس الدين .1

 فيصل رحماني .96
 عيراش محمد األمين .99

 باألخضر عبد النور .90

 بن أحمد نوري أمينة .9
 قروق وسام .0
 بناري محمد أمين .2

 شيكر رشيد .92
 بلعالية بشرى .92
 برانسي عائشة .95
 بلميلود عودة  .90
 كوديل روان .97
 بن رحمون عبير .90
 بوزيدي فاطمة الزهراء .91
 رزالي حورية .06

 رئاسة القسم                                                                         رئاسة القسم 

 

 


